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ABSTRACT 

The aim of this quantitative study was to investigate if stress, self-efficacy and life 

satisfaction varied with gender and age. The sample was selectively chosen in the 

municipality, country council, private sector and in the trade business. 237 participants 

were included in the study, of which 94 were men and 143 were women. Age was split 

in two categories: younger adults (18-40 years) and older adults (41-65 years). The 

results showed that there were correlations between the dependent variables: stress, 

self-efficacy and life satisfaction. The results also showed that: gender has an effect on 

stress and that age has an effect on stress and self-efficacy. There was also a significant 

interaction effect between gender and age for stress: younger women reported the 

highest stress among the groups. No other significant interaction effects for self-

efficacy and life satisfaction were found. 

 

Keywords: Stress, self-efficacy, life-satisfaction, gender, age. 

 

SAMMANFATTNING 

Syftet med den här kvantitativa studien var att undersöka om stress, self-efficacy och 

livstillfredsställelse skiljer sig i ålder och kön. Stickprovet utfördes selektivt på 

arbetsplatser inom kommun, landsting, privata sektorn och inom handel. 237 deltagare 

var med i studien varav 94 var män och 143 var kvinnor. Ålder delades upp i 

kategorierna: yngre vuxna (18-40 år) och äldre vuxna (41-65 år). Resultatet visade att 

det fanns samband mellan de tre beroende variablerna: stress, self-efficacy och 

livstillfredsställelse. Resultatet visade även att: kön har en effekt på stress och att ålder 

har en effekt på stress och self-efficacy. Det fanns även en signifikant 

interaktionseffekt mellan kön och ålder för stress där yngre kvinnor rapporterade högst 

stress. Inga andra signifikanta interaktionseffekter för self-efficacy och 

livstillfredsställelse fanns. 

 

Nyckelord: Stress, self-efficacy, livstillfredsställelse, kön, ålder 
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INTRODUKTION 

Erikson (1950, 1995) skapade en teori som bland annat säger att man upplever olika 

s.k. kriser i olika stadier i livet. Denna studie behandlar denna intressanta teori ur ett 

könsperspektiv, där fokus ligger på stadiet sex (närhet kontra isolering), då man går 

från tonår till och med 40 år. Det därpå följande sjunde stadiet handlar om produktivitet 

kontra stillastående i åldern 41-62. Främst handlar denna studie om upplevelser av 

stress, self-efficacy och livstillfredsställelse. Kort sagt är frågan: finns det köns- och 

åldersskillnader i stress, self-efficacy och livskvalitet? Viktigt att nämna är att denna 

studie vidare kommer att benämna gruppen ungdomar-40 åringar för ”yngre vuxna” 

och gruppen 41-65 åringar för ”äldre vuxna”. 

Enligt min efterforskning så finns det ingen annan studie som undersöker om det 

finns köns- och åldersskillnader i stress, self-efficacy och livstillfredsställelse. Däremot 

har åtskiljiga studier undersökt någon av variablerna i andra sammanhang. En studie 

gjord i USA (Hamarat, Thompson, Zabrucky, Steele, Matheny, & Aysan, 2001) 

undersökte om stress och coping resurser kan förutsäga livskvalitet hos tre 

åldersgrupper 18-40 år (yngre vuxna), 41-60 år (mellan vuxna) och 60 år och uppåt 

(äldre vuxna). Studien visade att yngre vuxna är mest stressade, och anser sig ha låg 

livskvalitet. Detta till skillnad mot äldre vuxna som är minst stressade, och som anser 

sig ha hög livskvalitet. Vidare har en annan studie från Sverige (Fugl-Meyer, Melin & 

Fugl-Meyer, 2002) studerat samma åldersintervall som Hamarat et al. (2001) där man 

undersökte livskvalitet i relation till kön, ålder samt partner- och immigrationsstatus. I 

motsats till Hamrat et al. (2001) fann Fugl-Meyer et al. (2002) inget signifikant 

samband mellan ålder och livskvalitet. Resultatet visade även att kön har en mycket 

liten verkan på livskvalitet. Studien visade vidare att partnerstatus har en avgörande 

effekt på vilken livskvalitet man anser sig ha. Dessa två studier väcker stor nyfikenhet 

och intresse för att vidare studera vad som möjligen kan vara avgörande för hur man 

ser på sitt liv Jag tror att stress och self-efficacy har ett stort inflytande. 

Den här studien studerar inte specifika områden inom de tre variablerna stress, 

self-efficacy och livstillfredsställelse. Variablerna studeras generellt (engelskans 

”global”) och studien utgår från hur individen ser på sin stress, self-efficacy och 

livskvalitet. För att få en inblick i variablernas betydelse kommer en kort 

sammanfattning om de olika variablerna. 
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Stress 

Stress är nuförtiden ett omdiskuterat ämne som diskuteras inte bara i media men även 

på konferenser och andra större sammanhang men ändå finns ingen exakt definition av 

stress (Monat & Lazarus, 1991). Stress kan alltså definieras på många olika sätt 

(Ogden, 2007) och hur man ser på stress varierar inte minst mellan en individ till en 

annan men även inom olika yrkesinriktningar. Malmström (2003) ger exempel på en 

journalists definition av stress som ofta handlar om problem på arbetsplatsen medan 

sjukvårdares definition av stress handlar om funktionella och psykosomatiska besvär. 

Man framhäver även att stress alltmer förknippas med låg livstillfredsställelse och 

illabefinnande (Malmström, 2003). 

Hans Selye introducerade termen stress år 1936. Han förklarade att stress är en 

psykisk reaktion och process som skapas när individen utsätts för yttre händelser. 

Lazarus och Folkman anser liksom Selye, att stress är en process som skapas av 

individen. Till skillnad från Selye så anser Lazarus och Folkman däremot att individen 

vid en oväntad händelse gör en primär och sekundär kognitiv bedömning (Lazarus & 

Folkman, 1984). Primär bedömning innebär att individen tolkar om händelsen utgör 

hot eller skada. Individen avgör sedan i en sekundär bedömning om han/hon kan 

bemästra hotet. Därefter väljs vilken strategi skall han/hon använda för att undvika 

eventuella hot (Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1984; Monat & Lazarus, 1991). 

Stress uppstår när individen upplever att de påfrestningar eller krav han/hon utsätts för 

överstiger den egna förmågan att hantera påfrestningarna och kraven. En händelse 

måste vara bedömd av individen som stressande (primär och sekundär bedömning) 

innan individen själv kan bli stressad. Stress är alltså mycket individuell (Monat & 

Lazarus, 1991; Ogden, 2007) och därför finns ingen ”stressmodell” som förklarar 

stress p.g.a. våra individuella mentala resurser (Malmström, 2003). 

Även om det inte finns en klar stressmodell så kan vi genom kontroll, 

personlighet och coping förklara en del av stressprocessen. Även ”socialt stöd” som är 

ett relativt nytt fenomen har mer påverkan på stressprocessen än vad man tidigare trott 

(Ogden, 2007). De områden som ofta ger stressande respons är: 

• tysta händelser (familj, arbete eller vänner som individen omedvetet vill 

behaga). 

• överbelastningar (att alltid göra flera saker samtidigt). 
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• tvetydiga händelser (när individen inte vet vilken copingstrategi han/hon skall 

använda för att bemästra svårigheten). 

• okontrollerade händelser (när händelsen är utom individens kontroll). 

Den här studien kommer att studera generell stress, vilket innebär att specifika 

områden inom stress inte kommer att användas. 

 

Stress och kön 

Kvinnor anses ofta vara mer stressade än män. Ogden menar att kvinnor använder sig 

mer av emotionsfokuserade copingstrategier medan män använder sig av 

problemfokuserade copingstrategier, när de står inför ett problem som de skall 

bemästra (Ogden, 2007). Studier visar att kvinnor har ett bredare socialt nätverk, som 

de mer frekvent umgås med. Detta har visat sig ha en stressande effekt p.g.a. att 

kvinnan vill uppnå de förväntningar hon tror att andra har på henne. Det kan handla om 

att alltid vara tillgänglig, vara en god lyssnare, en god maka, mamma eller 

arbetskamrat m.m. En studie där män och kvinnor fick redogöra för stressade händelser 

som hänt dem själva, familjemedlemmar eller vänner, visade att kvinnor redogjorde för 

händelser som hänt närstående än istället för sig själva, medan männen mest 

redogjorde för händelser som hänt dem själva (Monat & Lazarus, 1991). Vidare har 

man kunnat konstatera att kvinnliga studenter rapporterat en högre grad av stress än 

manliga studenter när de skall flytta till en annan ort för att exempelvis studera. Denna 

stress anser man uppkommer på grund av att studenter måste bryta upp med tidigare 

långvariga sociala relationer och måste skapa ett nytt närverk. Detta påverkar kvinnor i 

större utsträckning än män (Ogden, 2007). 

 

Stress, ålder och Eriksons teori 

Eriksons utvecklingspsykologi grundar sig på att individen skall ta sig igenom olika 

kriser i livet. Fas sex som relaterar till individer i de yngre vuxenåren 18-40 år och 

handlar om närhet kontra isolering (Erikson, 1950, 1995). Det här stadiet kräver att 

man skall ha lämnat femte stadiet som handlar om att finna sin identitet. Individen 

skall i sjätte stadiet finna nya relationer, intimitet och framtidsmål (Salkind, 2004). 

Individen skall finna samhörighet med kollegor men även finna en partner att dela 

intimitet och en framtid med (Erikson, 1950, 1995). Det är nu individen skall bli vuxen 

och ta del av nya roller som följer med nytt ansvar, som han/hon inte behövt tänka på 
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tidigare, vilket anses som stressande (Bandura, 1997). Frankenhaeuser (1997) förklarar 

att den här åldern (i sjätte stadiet) är den som är mest krävande för kvinnor. Det är nu 

kvinnor binder sitt sociala nätverk och skapar en konflikt mellan betalt och obetalt 

arbete (hem och barn). 

Studier visar att individer över 40 års ålder anser sig själva ha mer kontroll över 

sin vardag (ofta har man ett stadigt arbete och känner sig bekväm med 

arbetsuppgifterna) än vad de ansåg sig ha när de var yngre (Frankenhaeuser, 1997). 

Frankenhaeuser menar att denna kontroll gör att individen känner sig mindre stressad. 

Enligt Erikson (1950, 1995) befinner sig individen vid denna ålder i sjunde 

utvecklingsstadiet. Det sjunde stadiet innefattar produktivitet kontra stillastående och 

omfattar åldrarna 41-65. Produktivitet innebär i denna fas intresset för att vägleda den 

nya generationen (sin avkomma) i livet. Individen har inte lika mycket ansvar för sina 

barn som tidigare och vilket resulteras i lägre stress. Nyare studier stödjer 

Frankenhaeuser (1997) och visar att man blir mindre stressad desto äldre man blir 

(Hamarat, et al. 2001). 

 

Self-efficacy 

Genom upplevelser och tolkningar skiljer varje individ sig åt. Albert Banduras teori om 

self-efficacy talar för att individen är medveten om sin egen förmåga att handla. 

Bandura skiljer på self-efficacy och självkänsla (self-esteem) som handlar om 

individens värderingar om sig själv. Individer med låg self-efficacy anser att de inte har 

förmågan att kontrollera de krav eller utmaningar som han eller hon står inför. 

Individer med hög self-efficacy anser sig ha förmågan att kontrollera krav, utmaningar 

etc. Viktigt att tillägga är att perceptionen av self-efficacy är subjektiv och specifik för 

vissa uppgifter. En individ med hög self-efficacy kan känna sig säker inför akademiska 

studier men ändå känna sig mindre säker vid andra omständigheter såsom att tala inför 

grupp etc. (Bandura, 2007). Banduras studier visar att individer med låg self-efficacy 

har en större tendens att bli stressade till skillnad mot individer med hög self-efficacy 

(Bandura, 1997). Detta stödjer även Lazarus och Folkman, som anser att self-efficacy 

har en stor inverkan på stressresponsen (Lazarus & Folkman, 1984) och att dessa två 

variabler tillsammans kan åstadkomma fysiologiska förändringar så som blodtryck, 

puls och hormonförändringar. Relationen mellan stress och self-efficacy är mycket 

viktig eftersom tron på den egna förmågan att kontrollera sitt handlande, kan relateras 

till om man känner sig stressad eller inte, i en viss händelse (Bandura, 1997). 
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Karademas och Kalantzi-Azizi (2004) har funnit att self-efficacy påverkar hälsan. 

Genom stress och självschema (inre strukturerade tankar som formar individen) menar 

de att man kan få en uppfattning om hur en ”tyst” kognitiv process kan påverka 

individens gestaltning och dess psykologiska välmående. Även Luczynska, Scholz och 

Schwarzer (2005) menar att hälsa och self-efficacy har en nära relation och man 

redogör för att individer med hög self-efficacy ofta har god hälsa som de ofta 

konstanthåller. De menar också att dessa individer har lättare att klara sig ur svåra 

situationer (långvarig stress etc.), som annars kan ge en mycket negativ effekt. Låg 

self-efficacy medför att individen använder sig av mer copingstrategier då de anser att 

de ofta blir utsatta för hotfulla händelser. Det kan handla om förnekelser eller att 

individen tar på skulden för det dåliga som händer honom/henne (Karademas & 

Kalantzi-Azizi, 2004). Detta i sin tur kan medföra symptom så som hög grad av oro, 

depression, psykosomatiska symptom och lågt välmående. Individer med hög self-

efficacy ser ofta svåra och hotfulla händelser som en utmaning som de vill bemästra 

och uppnår de målet med framgång så tar de ofta an sig svårare och svårare uppgifter 

(Bandura, 1997; Luczynska et al. 2005). 

 

Self-efficacy och kön 

Låg self-efficacy har en relation till låg självkänsla enligt Bandura (1997). En studie 

från 2007 (Gadbois & Bowker) undersökte om det fanns könsskillnad hos studenter i 

relationen mellan inriktningar på fritidsintressen som individen deltar i, själv-

beskrivning, huvudämnen och generell självkänsla. Man fann ingen skillnad i generell 

självkänsla mellan könen, däremot hade män bättre självkänsla och en mer positiv bild 

av sig själva än kvinnor när det gäller deras fysiska perception. Man fann även att 

kvinnor som var mer ”maskulina” hade bättre självkänsla och mer positiv bild av sig 

själv än andra kvinnor. Det här kan relateras till Bandura (1997) som menar att låg self-

efficacy kan medföra negativa tankar om sig själv, sin förmåga och prestationer och 

påverkar i slutänden individens livstillfredsställelse. 

Bandura (1997) och Frankenhaeuser (1997) menar att det inte är konstigt att 

kvinnor har låg self-efficacy eftersom kvinnor lever i en traditionellt manlig miljö som 

påverkar kvinnans utveckling, prestationer och framför allt motivation att avancera. De 

kurser som finns för att lära anställda män och kvinnor hur de skall hantera problem på 

jobbet och i hemmet handlar ofta om att höja individens självmotivation och göra dem 

medvetna om vad de har förmågan att göra (self-efficacy). Det har visat sig att dessa 
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program har varit effektiva. Anställda känner sig säkrare på sina arbetsuppgifter och 

presterat bättre än tidigare men man har däremot inte kunnat klargöra hur de anställda 

har hanterat sina problem i hemmet (Bandura, 1997). 

 

Self-efficacy, ålder och Eriksons teori 

I sjätte stadiet i Eriksons utvecklingsteori kan self-efficacy bli påverkad om individen 

inte utvecklar ”närhet”. Isolering, som blir dess konsekvens, visar sig utveckla en låg 

self-efficacy hos individen. Förklaringen till detta är att individen isolerar sig från 

omgivningen eftersom han/hon inte klarat av de krav som följer med sjätte stadiet 

(Erikson, 1950, 1995). Vid de äldre vuxenåren stabiliseras ofta livsstilen för individen 

och en känsla av högre self-efficacy blir mer påtaglig, eftersom individen får mer tid 

för sig själv (Bandura, 1997). Detta stödjer teorin för sjunde stadiet i Eriksons teori 

som omfattar produktivitet kontra stillastående. Produktiviteten handlar om att hjälpa 

sin avkomma på fötter och vägleda den in i livet. Detta handlar exempelvis om att 

avkomman flyttar hemifrån, börjar studera, jobba och därmed måste ta ansvar för sig 

själv (Erikson, 1950, 1995). Som tidigare nämnts så avtar stressen vid sjunde stadiet 

(Frankenhaeuser, 1997; Hamarat et al. 2001) och individen får högre self-efficacy än 

vid yngre vuxenår (Bandura, 1997). 

 

Livstillfredsställelse 

Livstillfredsställelse är ett komplicerat begrepp som är mycket individuellt då det är 

den egna uppfattningen som bestämmer om man har en god livstillfredsställelse eller 

inte (Ogden, 2007). När man studerar livstillfredsställelse brukar man antingen studera 

generella eller specifika områden som bl.a. arbete (Karimi, 2008), familj (Kwan, 

2008), självförtroende (Zhang & Leung, 2002), tillfrisknande efter operationer ( Kopp, 

Bonatti, Haller, Rumpold, Solner, Holzner, Schweigkofler, Aigner, Hinterhuber & 

Günter, 2003 ), stress (Rudolph & Hammen, 1999) och många fler. 

I en longitudinell studie (Vecchio, Gerbino, Pastorelli, Del Bove & Caprara, 2007) har 

650 ungdomar intervjuats i två omgångar. Medelåldern vid första intervjun var 13,5 år 

och vid andra intervjun var deltagarna 18,5 år och man undersökte om man kan 

predicera livstillfredsställelse hos ungdomar beroende på bland annat self-efficacy. 

Man menade att self-efficacy kan vara avgörande om man får en framgångsrik 

utveckling senare i livet vilket deras resultat visade. Det har visat sig att 

livstillfredsställelse har positivt samband med självkänsla men däremot negativt 
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samband vid barn-föräldrar konflikter samt depression och ångest. 

 

Livstillfredsställelse och kön 

En nyare studie från Australien (Karimi, 2008) studerade huruvida vuxna anställda 

kvinnor och män i Iran bejakar relationen mellan arbete och familj och hur de upplever 

sin arbets- och livstillfredsställelse. I enkätstudien deltog 200 manliga och 200 

kvinnliga anställda från olika organisationer i Iran. Studien använder sig av termer som 

arbete-familj interaktion, vilket innebär att individen spenderar mer tid och har mer 

ansvar på arbetet än hemma med familjen och familj-arbete interaktion betyder det 

motsatta. Resultaten visade ingen könsskillnad mellan interaktionen arbete-familj, dvs. 

både män och kvinnor spenderar mycket tid och har mycket ansvar på arbetet och om 

de tillbringar mindre tid på arbetet så anser de sig ha sämre livstillfredsställelse. Det 

som skiljer män och kvinnor åt är att kvinnor har en högre interaktion av familj-arbete. 

Kvinnor upplever alltså sämre livstillfredsställelse om de tillbringar mindre tid hemma 

med familjen i motsats till män. 

En studie från Israel visar även att män har högre livstillfredsställelse än kvinnor 

ju äldre de blir. Kvinnor får däremot bättre köns-rolls ideologi, vilket menas att de får 

bättre uppfattning om vad som är kvinnans respektive mannens arbetsuppgifter i t.ex. 

hemmet (Kulik, 2005). Graden av livstillfredsställelse har visat en signifikant relation 

mellan olika sorters konflikter på arbetet och olika inriktningar i hemmet, exempelvis 

hushåll, äktenskap och barn (Karimi, 2008).  

 

Livstillfredsställelse, ålder och Eriksons teori 

De studier som undersöker relationer mellan ålder och livstillfredsställelse har ofta 

fokuserat sig på ungdomar, studenter och äldre. Studier på vuxna görs ofta i samband 

med något typ av problem, exempelvis efter operation (Kopp et al. 2003). Däremot är 

ålder en viktig demografisk variabel i Eriksons teori. 

Beroende på vilken väg individen väljer att gå sjätte och sjunde stadiet så visar 

det sig i sista stadiet (åttonde stadiet) vilken livstillfredsställelse individen anser sig ha 

haft (Eriksons, 1950, 1995). Eriksons åttonde stadium handlar om de äldsta (65+), 

vilka inte inkluderas i denna studie. Det är ändå viktigt att nämna att i detta stadium 

studeras jagets integritet kontra förtvivlan. Det betyder att individer tillbakablickar på 

händelser i livet. Upplever individen att livet varit negativt så upplever han/hon 

förtvivlan. Detta avgör om individen anser sig ha låg eller hög livstillfredsställelse 
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(Erikson, 1950, 1995). Detta resonemang stödjer inte Zhang & Leungs (1999) men det 

gör däremot Hamarat et al. (2001). 

Zhang och Leungs (1999) fann att ålder inte har någon effekt på 

livstillfredsställelse. Hamarat et al.(2001) har däremot funnit ett positivt samband 

mellan ålder och livstillfredsställelse. Man konstaterade att äldre har bäst 

livstillfredsställelse och detta fynd anses vara resultatet av god hälsa och mycket 

glädje. En studie gjord på äldre i sex europeiska länder visar däremot att: ju äldre man 

blir desto bättre livstillfredsställelse anser man sig ha (Ferring, Balducci, Burholt, 

Wenger, Thissen, Weber & Hallberg, 2004). 

 

Utifrån det som skrivits ovan hoppas jag att läsaren får inblick i hur sambandet mellan 

variablerna stress, self-efficacy och livstillfredsställelse kan bli påtagligt. Med detta 

som underlag har fyra hypoteser formulerats: 

H1 Det finns samband mellan stress, self-efficacy och livstillfredsställelse. 

H2 Kvinnor rapporterar lägre self-efficacy och högre grad av stress än män. 

H3 Yngre kvinnor rapporterar högst grad av stress. 

H4 Män rapporterar högre grad av livstillfredsställelse än kvinnor. 

H5 Äldre vuxna rapporterar högre livstillfredsställelse än yngre. 

 

METOD 

Deltagare 

Studiens deltagare valdes ut genom ett bekvämlighets urval och kriteriet var att 

deltagarna skulle vara mellan 18- 65 år. Av 280 enkäter som delades ut blev 248 

enkäter besvarade. Det interna bortfallet blev elva enkäter, då deltagarna inte fyllt i 

enkäten korrekt. Undersökningen omfattade därmed 237 deltagare från en mellanstor 

stad i södra Sverige. Deltagarna var anställda inom kommun, landsting, privata sektorn 

och inom handel. Könsfördelningen var 94 män (M: 40.2, SD: 14.2) och 143 kvinnor 

(M: 40.3, SD: 13.9). I gruppen yngre vuxna (18-40år) var 47 män och 66 kvinnor. 

Äldre vuxna bestod av 47 män och 77 kvinnor. 
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Material 

I studien gjordes en enkätundersökning där deltagarna fick fylla i tre skalor: den första 

skalan mätte self-efficacy, den andra stress och den sista skalan mätte 

livstillfredsställelse. Cronbachs alfa räknades ut för varje skala för att kontrollera 

enkätens reliabilitet. 

Den första skalan som jag använt är General self-efficacy scale (se bilaga 2) vars 

intention är att få en bild av deltagarens optimistiska självtillit att agera, när han/hon 

stöter på svårigheter i livet (Luczynska et al. 2005). Cronbachs alfa 0,85 ger hög intern 

homogenitet som visar att frågorna samstämmer med varandra. Enkäten består av tio 

påståenden där deltagaren skall ta ställning till om han/hon 1, tar helt avstånd eller 4, 

instämmer helt in på påståendena. Två exempel på påståenden som finns i skalan: 

• Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt. 

• Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när ställs inför 

svårigheter. 

Jag använde The perceived stress scale (PSS, se bilaga 3) (Cohen, Kamarack & 

Mermelstein, 1983) för att mäta deltagarnas generella stress i livet, eftersom jag inte är 

intresserad av att mäta specifika områden av stress. Cohen et al. (1983) ansåg att den 

här enkäten är mest lämplig för att mäta fysiska och psykiska symptom och den 

generella hälsan. Inte ens skalor som mäter specifika områden skall predicera olika 

symptom bättre än PSS menade Cohen et al. (1983). Skalan består av tio frågor som 

deltagaren skall ta ställning till genom att svara 0-4, där 0 svarar för ”aldrig” och 4 

svarar för ”väldigt ofta”. De tio frågornas intention är att deltagarna skall svara på hur 

okontrollerad, oförutsägbar och överbelastat deras liv anses vara (Hamarat et al. 

(2001). PSS är översatt från engelska till svenska just för den här studien. Cronbachs 

alfa ger 0,79 och visar för även den här skalan hög intern homogenitet för enkätens 

frågor. En av frågorna i skalan lyder: Den senaste månaden, hur ofta har du känt att du 

inte kunnat utföra alla de saker som du skulle göra. 

Den sista skalan som jag använt mig av är The satisfaction with life scale (SWLS, se 

bilaga 4). Den här skalan får reda på vad deltagarna anser om sitt liv. Skalan handlar 

om livet generellt och går inte in på specifika områden (Diener, Emmons, Larsen & 

Griffin, 1985). Skalan är anpassad för vuxna och går bra att kombinera med andra 

skalor som ex. välmående (Hamarat et al. 2001). Enkäten består av fem påståenden 

som handlar om livet i allmänhet och deltagaren skall på en sjugradig skala välja ett 
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svarsalternativ från 1 (instämmer helt) till 7 (instämmer inte alls). SWLS har i denna 

studie blivit översatt från engelska till svenska och har ett alfa värde på 0,816 vilket 

visar att SWLS har hög intern homogenitet. Två av påståendena lyder: 

• Jag är nöjd med mitt liv. 

• Om jag kunde leva om mitt liv, skulle jag nästan inte ändra någonting. 

 

Procedur 

Innan studien skulle genomföras gjordes en pilotstudie som inkluderade 15 deltagare. 

Pilotstudiens syfte var att fastställa tillförlitligheten och enkätens tidssomfång (ca 

7minuter) i enkäten eftersom både PSS och SWLS är översatta från engelska till 

svenska. 

För att kunna utföra den här studien har enkäter delats ut på verksamheter i 

kommunen, landstinget, handel olika privata företag. Enkäterna har oftast blivit 

överlämnade till den ansvarige på arbetsplatsen och insamlingen har skett två dagar (i 

något enstaka fall har man fått längre tid på grund av omständigheterna) efter att 

enkäterna blivit utlämnade. På några arbetsplatser har jag delat ut enkäterna 

personligen efter en kort genomgång och sedan hämtat enkäterna efter ett par dagar. 

Deltagarna har tack vare tidsfristen fått möjlighet att i lugn och ro (hemma eller vid en 

annan ledig tid) fylla i enkäten, vilket kan vara positivt för den interna validiteten. Den 

korta genomgången av enkäten skiljer sig inte från den information som står på 

försättsbladet på enkäten dvs. syfte, frivillighet, anonymitet och vad enkäten skall 

användas till samt information om vem det är som gjort studien (se bilaga 1). 

Data har matats in i Statistical package for the social science (SPSS). Viktigt att 

nämna är att sex interna bortfall (då deltagarens svar har med stor marginal skiljt sig 

från de andra deltagarnas svar) har tagits bort i statistiken eftersom metoden MANOVA 

(som användes i den här studien) är känslig och kräver detta. De borttagna interna 

bortfallen gör därmed att studien får tydligare och mer representativt resultat. Innan 

databearbetningen påbörjades vändes även ett flertal negativa skalfrågor (items) för att 

få alla skalor positivt vända. För att ta reda på om det fanns ett samband mellan de tre 

beroende variablerna (stress, self-efficacy och livstillfredsställelse) gjordes ett test för 

att undersöka om variablerna var skeva eller inte. Då livstillfredsställelse visade sig 

vara skev blev den variabeln rangordnad innan fortsatt statistik kunde tillämpas. 

Spearman korrelationstest användes för att studera sambandet mellan de tre beroende 
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variablerna (stress, self-efficacy och livstillfredsställelse) och en tvåvägs MANOVA 

användes eftersom studien har två oberoende variabler, kön och ålder (med två nivåer i 

varje variabel) och tre beroende variabler. MANOVA jämför de oberoende variablerna 

och berättar om medelvärdesskillnaderna, mellan grupperna i kombination med de 

beroende variablerna, har kommit upp av en slump (Pallant, 2007). Alfavärde för 

statistiska analyser sattes till p ≤0.05. 

 

RESULTAT 

För att statistiskt undersöka om det finns samband mellan de beroende variablerna, 

stress, self-efficacy och livstillfredsställelse gjordes Pearsons korrelationsanalyser för 

att se om variablerna korrelerade med varandra (tabell 1). Som framgår av tabell 1 

finns det negativt samband mellan self-efficacy och stress (p ≤ .001), vilket indikerar 

att högre self-efficacy predicerar mindre stress. Variablerna livstillfredsställelse och 

stress visar också negativt samband (p ≤ .001), som innebär att ju högre känsla av 

livstillfredsställelse desto mindre stress upplever individen. Det fanns däremot ett 

positivt samband mellan variablerna livstillfredsställelse och self-efficacy (p ≤ .001) 

som förklarar att individer med hög livstillfredsställelse också har hög self-efficacy. 

Dessa resultat stödjer min första hypotes: Det finns samband mellan stress, self-

efficacy och livstillfredsställelse, vilket betyder att H0 kan förkastas. 

Tabell 1. Pearsons korrelationer (r) mellan samtliga variabler. 
 Ålder Stress Self-efficacy Livstillfredsställelse 

Ålder - 
Stress -.121 - 
Self-efficacy  .029 -.322** - 
Livstillfredsställelse .056 -.393** .302** - 
** Korrelationen är signifikant på nivån p ≤ .001. 
 

Tabell 2 redovisar den deskriptiva statistiken med antal deltagare, kön, åldersintervall 

för samtliga undersökningsdeltagare för respektive skala. Vi kan se i tabell 2 att 

kvinnor rapporterar högre stress än män. Skillnaden mellan äldre män och kvinnor är 

inte stor till skillnad från yngre män och kvinnor. Vidare kan vi se att män har högre 

self-efficacy än kvinnor men att livstillfredsställelse varierar mellan kön och ålder. 
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Tabell 2. Deskriptiv statistik för studiens variabler (N = 237) 
   Ålder Stress Self-efficacy Livstillfredsställelse Antal 
 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
Man 40.21(14.21) Yngre 1.27 (.53) 3.14 (.37) 5.39 (.81) 47 
  Äldre 1.34 (.59) 3.09 (.36) 5.23 (1.1) 47 
Kvinna 40.3(13.9) Yngre 1.59 (.54) 2.99 (.42) 5.33 (.8) 66 
  Äldre 1.37 (.52) 3.01 (.43) 5.31 (1) 77 
 

I tabell 3 kan vi urskilja att det finns signifikanta huvudeffekter för kön gällande stress 

(p =.015) och self-efficacy (p =.036), vilket inte var fallet för livstillfredsställelse (p 

=.957). Vi kan även se att effektstorleken 2.5% (eta2=.025) på stress och self-efficacy, 

1.9% (eta2=.019) kan förklaras av kön, vilket betyder att skillnaden är liten även om 

skillnaderna var signifikanta. Detta stödjer en del av H2: kvinnor rapporterar högre 

grad av stress än män. Den oberoende variabeln ålder visade ingen signifikant 

huvudeffekt med någon av de tre beroende variablerna. 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan ålder och kön för stress (p 

=.040). Det här gör att H3 kan stödjas: yngre kvinnor rapporterar högst grad av stress, 

vilket betyder att H0 inte stämmer. Det är av vikt att poängtera att skillnaden i stress 

inte är stor (tabell 2) även om signifikans föreligger (tabell 3). Det fanns inga andra 

signifikanta interaktionseffekter, vilket medför att H2 falsifieras: kvinnor rapporterar 

inte lägre self-efficacy än män. 

Även den H4 falsifieras: män rapporterar inte högre grad av livstillfredsställelse 

än kvinnor, liksom den H5: äldre vuxna rapporterar inte högre livstillfredsställelse än 

yngre vuxna, eftersom studien visade att det inte fanns signifikant huvudeffekt eller 

interaktionseffekt för kön och ålder i livstillfredsställelse. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av tvåvägs MANOVA, man kollar för kön och ålder. 

   df F p eta2 (η) power 
Kön Stress 1 5.95 .015 .025 .681 
 Self-efficacy 1 4.46 .036 .019 .556 
 Livstillfredsställelse 1 .003 .957 .000 .05 
Ålder Stress 1 1.15 .285 .005 .187 
 Self-efficacy 1 .036 .849 .000 .054 
 Livstillfredsställelse 1 .202 .653 .001 .073 
Kön*Ålder Stress 1 4.27 .040 .018 .539 
 Self-efficacy 1 .397 .529 .002 .096 
 Livstillfredsställelse 1 .369 .544 .002 .093 
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Figur 1. Interaktionseffekt för kön och ålder gällande stress. 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att se om det fanns köns- och åldersskillnader i stress, self-

efficacy och livstillfredsställelse. Resultatet visade att det fanns samband mellan de 

beroende variablerna stress, self-efficacy och livstillfredsställelse. Det fanns även 

könsskillnader i stress och self-efficacy, där kvinnor är mer stressade och har lägre self-

efficacy än män. Det fanns däremot ingen åldersskillnad mellan de tre beroende 

variablerna. Resultatet visade även att det fanns signifikant interaktion mellan kön och 

ålder för stress där yngre kvinnor är mest stressade. Det fanns ingen signifikant 

interaktion mellan de andra variablerna. 

 

Resultatdiskussion 

H1: Det finns samband mellan stress, self-efficacy och livstillfredsställelse. Resultatet 

stödjer H1 där det visade sig att det fanns samband mellan de tre beroende variablerna. 

Hamarats et al. (2001) studie visade att stress kan predicera livstillfredsställelse vilket 

överrensstämmer med resultatet i min studie. Banduras (1997) studier samt Lazarus 

och Folkmans (1984) studier visade att stress och self-efficacy har ett samband. 
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H2: Kvinnor rapporterar lägre self-efficacy och högre grad av stress än män. 

Resultatet i den här studien, liksom många andra studier (Bandura, 1997; Gadbois & 

Bowker, 2007; Frankenhaeuser, 1997) visar att män har högre self-efficacy och lägre 

stress, vilket stödjer hypotesen i denna studie. Ogden (2007) diskuterar vad som kan 

påverka dessa resultat. 

Ogden (2007) förklarar att problemfokuserad coping är typiskt manligt medan 

emotionsfokuserad coping är typiskt kvinnligt. Problemfokuserad coping innebär att 

man vill lösa problem själv medan emotionsfokuserad coping innebär att man delar 

med sig av sina problem (Odgen, 2007). Då många studier (Bandura, 1997; Gadbois & 

Bowker, 2007; Frankenhaeuser, 1997) stödjer H2, är det inte orimligt att anta att 

problemfokuserad coping kan vara en effekt av detta. Kausaliteten är dock vansklig att 

uttala sig om. Ett antagande är att män får högre self-efficacy eftersom de löser 

problemet själva. Även om kvinnor också löser sina egna problem själva så tar de inte 

åt sig hela äran utan delar med sig till den individ som lyssnat och eventuellt gett råd. 

Eftersom resultatet i den här studien visar att det finns negativt signifikant samband 

mellan stress och self-efficacy är det inte orimligt att anta att detta även påverkar 

stressnivån i den bemärkelsen att lägre self-efficacy skapar en osäkerhet som yttrar sig 

i stress. 

H2 stöds även av Zhang och Leungs (1999) studie som också har kommit fram 

till att kvinnor har lägre self-efficacy än män. Det är intressant att lika resultat har 

visats, då Kina och Sverige skiljer sig åt i åtskilliga aspekter. I Zhang och Leungs 

(1999) studie tydliggör man Kinas ideologi: kvinnan skall arbeta hemma och ta hand 

om barnen medan mannen skall arbeta och försörja familjen ekonomiskt. Man anser att 

de kvinnor som följer ideologin får högre self-efficacy och livstillfredsställelse tack 

vare den uppskattning de får för arbetet hemma och med barnen. Man förklarar även 

att denna ideologi sakta förändras på grund av påverkan från Väst. Fördelningen i 

hemmet och ansvaret för barnen har blivit förändrat och kvinnor börjar arbeta utanför 

hemmet. De kvinnor som vill göra arbetskarriär möts ofta av motgångar och anses vara 

en dålig mor eller maka, vilket kan påverka resultatet: kvinnor har lägre self-efficacy 

än män. 

Erikson (1950, 1995) menar att man har lägre self-efficacy i sjätte stadiet (18-40 

år) än i sjunde stadiet (41-65 år) som handlar om produktivitet kontra stillastående. 

Detta stödjer inte min studie som visar att self-efficacy inte har en effekt av ålder. 
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H3: Yngre kvinnor rapporterar högst grad av stress. Den här studien visar att yngre 

kvinnor är mest stressade. Resultatet stöds av Frankenhaeuser (1997), men även 

Gaugler (2007) som beskriver att kvinnor upplever mer trötthet av att ha en nära 

anhörig som är cancersjuk än män. Det här menar de är p.g.a. att kvinnor ofta lägger 

ned mer omvårdnad och omsorg på sin släkting än vad män gör. Kvinnor tar på sig lika 

mycket ansvar för den sjuke som för hemmet och arbetet medan män i större 

utsträckning koncentrerar sig på arbetet. Hamarats et al. (2001) studie visade att man 

blir mindre stressad ju äldre man blir. Däremot kunde man inte visa att det fanns en 

skillnad i stress i kön. En anledning till att stress minskar med ålder kan vara att äldre 

är mer motvilliga att rapportera stressfulla moment vilket ungdomar gärna överdriver 

(Hamarat et al. 2001). Tidigare studier visar att äldre underrapporterar smärta (Klinger 

& Spaulding, 1998). 

Eriksons (1950, 1995) utvecklingsteori bekräftar att yngre kvinnor är mer stressade, då 

fas sex handlar om närhet kontra isolering. Den här fasen handlar om att individen 

skall utveckla nya relationer, intimitet, framtidsmål etc. (Eriksons, 1950, 1995) vilket 

kan upplevas som stressande för kvinnor (Frankenhaeuser, 1997). 

 

H4: Män rapporterar högre grad av livstillfredsställelse än kvinnor. Den här studien 

visade inget signifikant samband mellan kön och livstillfredsställelse, vilket medför att 

H4 inte kan stödjas. 

En svensk studie (Fugl-Meyer et al. 2002) stödjer resultatet, som visar att 

livstillfredsställelse är oberoende kön. I studien ingick 1207 män och 1326 kvinnor 

som var mellan 18-64 år, en åldersgrupp som också min studie hade. Till skillnad mot 

Fugl-Meyer et al. (2002) visade Karimis (2008) studie att livstillfredsställelse har 

negativt samband med familj-till-arbete, viket betyder att de som har största ansvaret 

för familjen har låg livtillfredsställelse. Studien visade att kvinnor hade det största 

ansvaret för hemmet och hade därmed lägre livstillfredsställelse än män. Detta resultat 

stödjer även Campione (2008) som menar att familjen är en viktig faktor (inte minst 

lika viktig som arbetet) för kvinnans livstillfredsställelse. Karimis (2008) studie fann 

däremot att män ansåg sig ha låg livstillfredsställelse om de arbetade mindre. Även om 

dessa fynd är mycket intressanta så talar de mot mitt resultat som visade att det inte 

fanns signifikant huvudeffekt för kön gällande livstillfredsställelse, vilket betyder att 

H4 inte kunde stödjas. 
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H5: Äldre vuxna rapporterar högre livstillfredsställelse än yngre. Resultatet i den här 

studien stödjer inte H5 eftersom ålder inte hade en huvudeffekt för livstillfredsställelse. 

Zhang och Leungs (1999) studie är gjord i Kina och visade att det inte fanns 

signifikant åldersskillnad i livstillfredsställelse, vilket överrensstämmer med resultaten 

i den här studien. Zhang och Leung (1999) studie och omfattade 1347 deltagare. En 

möjlig förklaring till varför jag inte fått signifikanta skillnader i livstillfredsställelse 

kan vara på grund av ett litet stickprov. Ett större stickprov skulle ge bättre möjligheter 

till större variation i ålder och kön vilket även skulle kunna ge signifikanta och mer 

generaliserbara resultat. Då Zhang och Leungs (1999) studie är gjord i Kina, är det inte 

orimligt att ett större stickprov i den här svenska studien kan visa åldersskillnad i 

livstillfredsställelse. 

Som tidigare nämnts, så har det visat sig att äldre motvilligt rapporterar stress 

medan yngre gärna över överdriver (Hamarat et al. 2001) och det skulle vara mycket 

intressant att få veta om det finns sådana tendenser i livstillfredsställelse. Man menar 

även att andra individers åsikter kan påverka hur man ser på sin livstillfredsställelse. 

Exempelvis kan en individ som levt under krigsförhållanden anse sig ha hög 

livstillfredsställelse men när han/hon möter andra individers reaktioner kan 

uppfattningen om den egna livstillfredsställelsen ändras. 

Jag anser att den inställning man har till sin livstillfredsställelse kan handla om 

acceptans. Individer som accepterar det som hänt dem kan lättare släppa händelsen 

som annars kan prägla deras vardag. Jag tror att detta kan påverka livstillfredsställelsen 

som i sin tur kan påverka graden av self-efficacy, vilket resultatet i denna studie stödjer 

(H1). Vissa individer anser sig bli starkare av traumatiska händelser medan andra inte 

orkar ta itu med konsekvenserna av traumat och detta kan ha förödande konsekvenser 

(Bandura, 1997; Ogden, 2007). 

 

Metoddiskussion 

Extern validitet 

Undersökningen har gjorts med genom bekvämlighets urval för att det skulle bli så 

jämnt fördelat mellan kön och ålder som möjligt. 237 deltagare svarade fullständigt på 

enkäterna och endast elva enkäter var inte helt ifyllda, vilket medförde att dessa inte 

kunde inkluderas i studien. Totalt delades 280 enkäter ut, vilket ger ett bortfall på 38 

deltagare. Varför inte dessa 38 deltagare fyllde i enkäterna kan man inte med säkerhet 

uttala sig om. Däremot kan man spekulera om dessa deltagare ansåg att de var för 
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stressade och fyllde därför inte i enkäten. Denna grupp skulle ha kunnat bidra till 

annorlunda resultat än vad som visats i denna studie.  

 

Ekologisk validitet 

Den här enkätstudien gjordes i december vilket betyder att julhögtiden närmade sig och 

detta innebär för de flesta att stressen i vardagen blir mer påtaglig. Även finanskrisen 

kan påverka den externa validiteten som påverkar många länder och inte minst olika 

företag. Företagens ekonomi blir sämre och många blir tvungna att dra ned på 

kostnader genom bland annat att säga upp arbetstagare, vilket kan skapa oro för 

individen. Detta är alltså egentligen inte en bra tid att utföra en studie, men eftersom 

finanskrisen och julstressandet inte gäller alla individer så man inte utgå från att 

studiens resultat inte är representativa. 

 

Intern validitet 

Självrapporterade mätningar stöter ofta på problem som till exempel att komma ihåg 

hur man kände sig, social önskvärdhet, olika sätt att uppfatta frågor etc. (Ogden, 2007). 

En kombination av enkät och intervju skulle ha varit det ultimata sättet göra en studie 

på. Vid intervju skulle tendens till social önskvärdhet kanske kunna upptäckas (Ogden, 

2007). Social önskvärdhet kan handla om att individen inte vill ge en verklig bild av 

sig själv utan förmedlar en bättre bild av sig själv (Pallant, 2007). Ett experiment skulle 

även vara en god komplettering till de två självrapporterade mätningarna. Skulle 

testpersonen omedvetet vara iakttagen av testledaren så skulle man kunna 

uppmärksamma, om handlingar och beteenden hos individen stämmer överrens med de 

självrapporterade mätningarna. Självrapporterade mätningar (ex. enkät och intervju) 

samt experiment kulle kunna tillämpas om mer tid och resurser hade funnits för att 

utföra studien. 

Tvåvägs MANOVA är den bästa metoden för den här studien, eftersom jag har 

två oberoende och tre beroende variabler. Tvåvägs ANOVA skulle kunna tillämpas och 

användas tre gånger (en gång för varje beroende variabel) men tvåvägs MANOVA 

skulle ändå ge mer exakt resultat (Pallant, 2007). Likaså hade man ha kunnat använda 

sig av tvåvägs MANCOVA men eftersom jag inte är intresserad av att konstanshålla 

någon variabel (Christensen, 2007; Pallant, 2007) så är tvåvägs MANOVA ändå den 

bästa metoden för den här studien. 

Vilken som är den bästa tidpunkten för att besöka deltagarna är svårt avgöra. Eftersom 
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de flesta fick en tidsfrist för ifyllandet är det inte orimligt att anta att deltagarna inte 

fyllde i enkäten när de var exempelvis morgon- och kvällströtta, hungriga (lågt 

blodsockernivå), stressade, etc. Däremot kan en konsekvens av tidsfristen innebära att 

enkäten glöms av och inte blir ifylld, vilket innebär ett lägre deltagarantal. 

Frågorna i denna enkät var relativt lättförståeliga, bra disponerade och lättlästa. 

Deltagarnas respons på enkäten var mycket positiv och man ansåg att instruktionerna 

för skalorna var tillräckliga. Tiden för ifyllandet av enkäten blev som beräknat mellan 

5- 7 minuter, vilket inte kan anses som tidskrävande och därför sannolikt inte utgjorde 

hot mot studiens validitet. 

Man kan inte undgå att någon eller några av deltagarna i studien ansåg att vissa 

frågor var för känsliga. Att svara på känsliga frågor kan kännas som ett erkännande av 

något som man kanske vill blunda för (Christensen, 2007). Detta kan även ha påverkat 

att vissa av resultaten inte blev signifikanta. Vidare kommer två exempel på två frågor 

från SWLS som kan uppfattas som känsliga: 

• Jag är nöjd med mitt liv. 

• Mitt liv är på många sätt nära mitt ideal. 

 

Framtida forskning 

Det finns lite forskning som studerar (1) hur individer säger att de känner sig och (2) 

hur deras kropp reagerar vid exempelvis högt blodtryck etc. (Ogden, 2007). En tänkbar 

relevant demografisk variabel i min studie hade varit civilstånd. Jag hade då kunnat 

mäta skillnader i framförallt stress och self-efficacy beroende på individens 

civiltillstånd vilket Fugl-Meyer et al. (2002) har gjort. Man skulle även ha kunnat 

undersöka variablerna i samband med olika yrkesgrupper. Detta skulle visa vilka 

yrkesgrupper som är mer stressande, har högre eller lägre self-efficacy eller 

livstillfredssställelse. 

Ett exempel på en longitudinell studie som skulle kunna göras i framtiden är att 

studera om grad av self-efficacy och livstillfredsställelse hos män och kvinnor kan 

predicera vilket arbete man väljer i framtiden. Det skulle vara intressant att se om 

individer med låg self-efficacy och låg livstillfredsställelse har ett arbete som är 

lågavlönat (eller ett arbete som anses ha låg status i samhället). Man skulle även kunna 

studera hur detta varierar mellan kön samt om det finns andra förklaringar till detta 

möjliga fenomen. En konsekvens av en sådan studie är att händelser i livet kan påverka 
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individens self-efficacy och livstillfredsställelse och detta kan hota den interna 

validiteten för studien om man inte kan kontrollera detta.
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BILAGA 1. 

 
Inbjudan till en studie om hur du ser på din livssituation 

 
Den här studien handlar om hur man ser på sin livssituation. Många menar att den 
inställning man har till sin livssituation är viktig medan andra menar att den är mindre 
väsentlig. I denna undersökning skulle jag (undertecknad) vilja veta hur Du ser på din 
livssituation genom att be dig svara på några frågor i enkätform. 
 
Jag vill understryka att deltagandet i denna enkätstudie är frivilligt och Du har rätt att 
avbryta deltagandet när Du vill. Du är anonym vilket betyder att Dina svar inte kan 
spåras. 
 
Data kommer att bearbetas statistiskt vilket innebär att endast gruppmedelvärden 
presenteras i den uppsats jag skriver inom ramen för min utbildning på Växjö 
universitet. 
 
Enkäten är uppdelad i tre delar där jag vill att Du tar ställning till hur väl Du anser att 
påståendena instämmer på dig själv. Det är viktigt att Du svarar så uppriktigt Du kan 
och att Du inte hoppar över någon fråga. 
 
 

Tack för ditt deltagande! 
 

Lycka till! 
 
 
 
Angelika Bielska Råbom 
abifr07@student.vxu.se 
Handledare: Fil. Dr. Andrejs Ozolins 
andrejs.ozolins@vxu.se 
Institutionen för samhällsvetenskap 
Växjö universitet 
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BILAGA 2. 
 
Kön: Man  Kvinna    (ringa in vad du är) 
 
Ålder:.....................år 
 
Del 1. 
Läs påståendet och ringa in ett av de fyra alternativ som Du anser passar bäst in 
på dig själv. 
 
1= Tar helt avstånd 2 = Tar delvis avstånd 3 = Instämmer delvis 4 = Instämmer 
helt 

 
Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger  1 2 3 4 
mig tillräckligt. 
 
Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå 1 2 3 4 
mina mål. 
 
Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och 1 2 3 4 
förverkliga mina mål. 
 
I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera. 1 2 3 4 
 
Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra. 1 2 3 4 
 
Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag  1 2 3 4 
ställs inför svårigheter.  
 
Vad som än händer klarar jag mig alltid. 1 2 3 4 
 
Vilket problem jag än ställs för kan jag hitta en lösning. 1 2 3 4 
 
Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag skall ta mig  1 2 3 4 
an dem. 
 
När problem uppstår kan jag vanligtvis klara av dem av egen kraft. 1 2 3 4 
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BILAGA 3. 
 
Del 2. 
Läs frågan och ringa in ett av de fem alternativ som du anser passar bäst in på 
dig själv. 
 
0 = Aldrig 1 = Nästan aldrig 2 = Ibland 3 = Ganska ofta 4 = Väldigt ofta 

 
Den senaste månaden, hur ofta har du varit ledsen för   0 1 2 3 4 
någonting som hänt oväntat? 
 
Den senaste månaden, hur ofta har du känt att du inte haft   0 1 2 3 4 
kontroll över viktiga saker i ditt liv? 
 
Den senaste månaden, hur ofta har du känt dig nervös och  0 1 2 3 4 
stressad? 
 
Den senaste månaden, hur ofta har du känt dig säker på din 0 1 2 3 4 
egen förmåga att hantera dina personliga problem? 
 
Den senaste månaden, hur ofta har du känt att saker och ting 0 1 2 3 4 
blivit som du förväntat dig? 
 
Den senaste månaden, hur ofta har du känt att du inte kunnat 0 1 2 3 4 
utföra alla de saker som du skulle göra? 
 
Den senaste månaden, hur ofta har du kunnat kontrollera  0 1 2 3 4 
irritationsmoment i ditt liv? 
 
Den senaste månaden, hur ofta har du känt att du haft   0 1 2 3 4 
kontroll i din vardag? 
 
Den senaste månaden, har du känt att du har varit arg för 0 1 2 3 4 
saker som har varit bortom din kontroll? 
 
Den senaste månaden, hur ofta har du känt att svårigheter 0 1 2 3 4 
blivit så stora att de blivit oöverstigliga?
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BILAGA 4. 
 

Del 3. 

Läs påståendet och välj sedan det alternativ som passar bäst in på dig själv. Skriv 
sedan in siffran på strecket före påståendet. 

 

1 = Instämmer helt 

2 = Instämmer 

3 = Instämmer delvis 

4 = Varken Instämmer eller instämmer ej 

5 = Instämmer delvis inte 

6 = Instämmer inte 

7 = Instämmer inte alls 

 

 

___ Mitt liv är på många sätt nära mitt ideal. 
 
___ Förutsättningarna i mitt liv är suveräna. 
 
___ Jag är nöjd med mitt liv. 
 
___ Hittills har jag fått det jag tycker är viktigt i mitt liv. 
 
___ Om jag kunde leva om mitt liv, skulle jag nästan inte ändra någonting. 

 

 
 

Vänligen kontrollera att Du fyllt i alla frågor. 
 

 Ett stort tack för Din medverkan! 
 

 

 

 

 


